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prcvDoliaschvá|eného
dne 03' 12'
do 5.hvá]éni
rozpočtu
obcena zák|aděrozpÓčtového
obec hospodařiIa
2016'RozpočétnaÍok2017byschvá|€nnaz.sedánízaíupite|stvaÓb.edn€2303.2017vbodě3,
23 506500,00x.a fnancování1163000,00Kč'( 31.12.
Vce|kové
výšipřijúú
17 4o3800,00KĚ, Výdajú
př0ňůt7 351100,00Kč,sklt.čnýstavVýdajú
13 l20 300,00{ř ' skut€ č nýstav
2017by|skutečnýstav
6 ro.počtÓvých
linan.ování 1 t63 000,00Kč' V pÍúběhu
roku2017piija|oŽastuptekfuoobcecé|kem
ina íraně Výdaiú'
opatřeníbv|2657300,00xř na srráněpiíjmú
opatřeni,cékovýobjemrorpočtových
opraw
o sp|acenístávajícího
úvěÍu,
dďace na VPP,vo by,opraw na cov a Vodá.né'
Jedna|o5€ přédévšim
inventarizace
ňajetk!,
Nazák|aděpiíkazustarostkvobce.e dne 7.12'2017by a pÍovedena
chodníkú,áj'
lkutečný
stavmajerkUs hodnotouvedenou
obce'InventarhaĚni
komiseporovnaIa
.ávazkúá poh]édáVek
žádné
lozdíy' stá|áaktiVaobcek 31, 12,2017.iniIa135560411,01Kč,po
v účetnictvi
obcea nesh]édaIa
Kčzrohona
výš]755494,00
korekci112321252,32Xč'V roce2017Ób€ . Bř€ ž anypiijaLadotacevce|kové
akivnípo|itikuŽaměstnanosti(vPP)zÚřádUpfáceV€výši463327,oo|(č.Dáebyapř|jatazlMK
doia.éna
Kč,neinves1ičój
neinvestičnídotace
navýměnuokena dvéřívMŠBiěžanyve výšj200000,00
vrat na hasičce,
dotacinaVo bydo
JsDHve výši50o0o,00(čna Výměnuok€ n , dveříagarážových
poíanecké
esich12 576,00xř'
sněmovnyčR!e Vý.i24o9r,ooxčá dotacjnahospodařenivobecnich
(WSPK,KB,čNB,čNB,
účtú
Č5)jejich
zúíatekiinj|
obec Břežany
mě|av Íoce2017otevřených5 běžných
spoiit€ | n' a's', zústatek
úvěÍu
k 31.
k pos|ednímu
dniv roce5 951&3,14 Kč'obec májedenú!ěÍ! české
12' 2a77).s15o054'71Kč' ý |oce2017by|yprovedeny2 finanční
kontro|V
u příspěVkov'Áol8anizace
2ák|adniško|áa
Maleiskáškoa,Břežanv,
ktercuproved|a
'irmaAUolTKoRREKrs'r'o,,ln3,zdeňka
(á1hkova,|.:6.l23 |54,nebýv 'hIedjIv iddnenedoíalt}
příspěvét
n. výkonv.řejnéhoopatlovni.rví'
Přkpěvek
V roce2017dosta|aobecuroupočt!
]MK poprué
opatrovnictvíV
roce
bv|Ve \'š|29000,00(čna 1opat.ovancena 1rok' ce|kováVýšena VýkÓnveřé]ného
2017čini|á
částku
1 a27 000,o0Kč.

Dne15'03' 2o1sby|provede;
firmouAUD|ÍKoRREKTs...o'
Praha10'nazák|adě
sm|ou!.y
ze dne12'oa'
2011,přezkum
hospodaieniobce
s timtozávěrečným
Pll přeukoumánÍ
hospodař.ni
wjádřením:,'
úzěmního.e|kuobé.Biěž.nvzatot2017ň€by|Yzjištěny.hybyanedostátky'''zprávaopř
při|ohyjsou
ná obecním
hospodařen'obce
by|aWvěšena
na Úo a EÚo dne16'03' 2018'.|eii
k nah|édnuti
obec Břežanyv|astni
76,4ha esaa hospodařid|eschváenéhoLHP.V.oce2017
by|owtěž€ n o195'90m3
dřeva, tržbyzaplodanédřiviv roce2017člni|y
171750'00Kč{část
V}těženého
dřevaby|aprodánaaž
v roce2013),nák|adyna |esnihospodařeníčiniv
127500,00Kč.

přeŽtoumáníhospodařeniobce.e
Nédi|noÚ
sÓUčástitéiÓ
zá!ěÍečné
zprávyjezpráÝao Vý5|edku
dne
pIněÓipiljňůa Výdajů
15.03.2018,
za ka|endáiniÍok
2017(Výkaz
Íin2 12),Rozvahabi|ance,
Výkazzi5ku
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